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Nagrajenec SMD za leto 2015
Komisija za nagrade in priznanja Slovenskega meteorološkega društva v sestavi dr. Andrej Hočevar, dr. Gregor 
Gregorič in Branko Gregorčič je 2. marca 2016 glede na prispele predloge za priznanja odločila, da za leto 2015 
podeli priznanje SMD g. Mirku Kovaču za njegovo življensko delo.

Priznanje SMD za leto 2015 je prejel g. Mirko Kovač. 

Po podelitvi priznanja je nagrajenec za ćlane društva spre-
govoril o svoji bogati karieri, v okviru katere je večino časa 
posvetil letalski meteorologiji na našem letališču pri Brniku. 

Nagrajencu je priznanje podelil predsednik SMD g. Jožef 
Roškar. 

Mirko Kovač je meteorološko kariero pričel že v 
sredini 50-ih let prejšnjega stoletja (že nekaj let 
pred diplomo na takratni Naravoslovni fakulteti). 
Deloval je na različnih področjih meteorologije, 
največji del kariere pa je opravil na področju letalske 
meteorologije, kjer je pustil tudi največji pečat. Je 
začetnik meteorologije na Brniku, kjer je začel z 
delom, ko tam sploh še ni bilo letališča. Ob začetku 
delovanja letališča na Brniku je prevzel vodenje 
letališke prognostične službe. Kot strokovnjak je 
sodeloval tudi pri elaboratih za postavitev letališč v 
Mariboru in Portorožu. S svojim inovativnim delom 
je vnašal tudi tehnološke novosti na področju 
meteorologije. Prvi sprejemnik satelitskih posnetkov v 
začetku 80. let prejšnjega stoletja je bil postavljen na 
letališču Brnik. V tistem obdobju je poskrbel tudi za 
postavitev TV kamere na začetku vzletno-pristajalne 
steze in prenos slike po telefonskih žicah; takrat je 
bila to inovativna in vizionarska rešitev, danes pa je 
to vsesplošno sprejeta praksa in tudi nujen sestavni 
del inštrumentarija na postajah ob zmanjševanju 
klasičnih opazovanj. Njegovo strokovno delo je 
bilo cenjeno tudi izven Slovenije, saj je bil izbran 
za začasnega vodjo meteorološke službe v času 
Olimpijskih iger v Sarajevu.

Mirko Kovač je pečat pustil tudi pri izobraževanju 
meteorologov in pilotov. Del kariere je poučeval 

meteorologijo na tehnični fakulteti, sodeloval je pri 
strokovnih izpitih in pripravil nekaj publikacij, med 
drugim knjižico »vreme v letalstvu« in »Angleško-
Slovenski terminološki slovar«, ki so še danes v 
uporabi. 

Leta 2004 se je 
udeležil petdesete 
obletnice 
delovanja 
visokogorske 
meteorološke 
postaje Kredarica 
in se spominjal, 
kako je kot mladi 
meteorolog tam 
nabiral svoje 
izkušnje.  
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Nagrajenka SMD za leto 2016

Komisija za nagrade in priznanja Slovenskega meteorološkega društva v sestavi dr. Andrej Hočevar, dr. Gregor 
Gregorič in Branko Gregorčič je 7. marca 2017 glede na prispele predloge za priznanja odločila, da za leto 2016 
podeli priznanje SMD za posebne dosežke na področju meteorologije mag. Tanji Cegnar.

Priznanje SMD za leto 2016 je prejela mag. Tanja Cegnar. 

Nagrajenka je po prevzemu priznanja pristnim članom 
društva obširno predavala o delovanju Evropske 
meteorološke zveze, kjer je tudi sama zelo aktivna.

Nagrajenki je priznanje izročil predsednik SMD g. Jožef 
Roškar.

Tanja Cegnar je svojo poklicno kariero začela leta 
1980 kot napovedovalka vremena, hkrati pa se je 
posvetila še klimatologiji. Leta 1987 je prevzela 
vodenje Oddelka za klimatologijo. Ukvarjala se je z 
uporabo podnebnih informacij v različnih področjih 
gospodarstva. Specializirala se je na vplive vremena 
in podnebja na ljudi. Delala je v ekspertni skupini 
Komisije za klimatologijo pri Svetovni meteorološki 
organizaciji. Aktivna je bila tudi v Heat health watch 
warning systems projektih, ki so jih zasnovale WMO, 
WHO in UNEP. Sodelovala je v nekaterih evropskih 
projektih s področja vrednotenja vpliva vremena in 
podnebja na počutje in zdravje ljudi. Vodi skupino 
za medije (Media Team) znotraj komiteja za medije 
(Media Committee – komite je vodila od ustanovitve 
leta 2000 do 2008) pri Evropskem meteorološkem 
društvu. Za izjemen prispevek in predanost 
mednarodnemu povezovanju meteorološke vede in 
uspešno vodenje Komiteja za medije ji je leta 2015 

Evropsko meteorološko društvo, kot prvi, podelilo 
nagrado EMS Outstanding Contribution Award. 

Tanja Cegnar je bila deset let, do leta 2005, 
predsednica Slovenskega meteorološkega društva. V 
preteklosti je organizirala niz konferenc in posvetov 
na temo podnebnih sprememb. Skrbi za promocijo 
meteorologije ter ozavešča javnost glede podnebnih 
sprememb in vplivov vremena na zdravje ljudi. 
Že več kot dve desetletji je odgovorna urednica 
ARSO Mesečnega biltena, v katerem se zbirajo vse 
pomembnejše informacije meteoroloških meritev 
in opazovanj, razvoja vremena, vpliva vremena na 
počutje ljudi ter informacij iz agrometeorologije, 
hidrologije, ekologije, potresne varnosti in 
obremenjenosti zraka s cvetnim prahom. Že vrsto let 
vsakodnevno pripravlja posebne napovedi, in sicer 
biometeorolško napoved, napoved UV indeksa ter 
napoved cvetnega prahu. Njen trud in predanost stroki 
razkrije tudi spletni bibliografski katalog COBISS, kjer 
je zabeleženih kar 223 njenih strokovnih objav. 


